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دشت زرناس  یمیشور و سد يخاك ها  یتبادل يها ونیکاتترکیب  یابیارز

  لیاردب
  3شهاب آرخازلو نیحس، 2، اسماعیل گلی*،1سینا توحیدي

 اردبیلی محقق ،دانشگاه طبیعی ومنابع کشاورزي ، رشته علوم خاك، دانشکدهنویسنده مسوول: دانشجوي کارشناسی ارشد- *و  1
Email:sina.tohidi@gmail.com  

  اردبیلی محقق دانشگاه طبیعی ومنابع کشاورزي دانشیار ، علومخاك،دانشکده- 2

  استادیار ، علوم خاك - 3

  چکیده 

مناطق بدلیل هاي مناطق خشک و نیمه خشک است. در این  شوري و سدیمی بودن خاك یکی از مشکالت مهم خاك

شود. این خاك  کنند و در نتیجه خاکهاي شور حاصل می کمبود بارندگی و اقلیم خشک، امالح در خاك تجمع پیدا می

دهد.  آورد و هم کیفیت محصول را کاهش می محیط نامناسبی براي رشد و تولید بوده که هم کمیت محصول را پائین می

منظور  نیباشد. بد یم ل،یدشت زرناس اردب یمیشور و سد يخاك ها  یادلتب يها ونیکاتترکیب یابیارز قیلذا هدف تحق

اندازه  میو پتاس میزیمن م،یکلس م،ی، سدpH ،EC ،SPزانیو م يجمع آور لیاز دشت زرناس اردب ینمونه خاک 80تعداد 

را به خود اختصاص داده  ي تبادلیها ونیصد از کاتدر 63نیانگیبه طور مو منیزیم  مینشان داد سد جیاشد. نت يریگ

سدیم  درصد نیانگیم ،نیهمچناین موضوع از حیث تاثیر منفی این یونها بر هماوري خاك حاثر اهمیت است. است. 

  .درصد بدست آمد که بیانگر سدیمی بودن اکثر خاکهاي مورد مطالعه است 28تبادلی 

  دشت زرناس، اردبیل کاتیون هاي تبادلی، خاك هاي شور، خاك هاي سدیمی،واژگان کلیدي: 
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  مقدمه  - 1

 باشددرصد از سطح کشور می 27میلیون هکتار برابر با  5/44ر کشور خاك هاي مبتال به نمک طبق آخرین برآوردها، وسعت 

هاي  هاي تبادلی، ترکیب یونها در محلول خاك با میزان آنها در سایتبا توجه به وجود رابطه تعادلی بین غلظت یون). 1393فرهمند، (

  کند.تبادلی نقش مهمی در فراهمی این عناصر در محلول خاك و در نتیجه تغذیه گیاه یا شوري آب و خاك بازي می

غلظت ها عمدتاً در مجاورت سطوح کلوئیدهاي رسی و ذرات هوموس یا میسل ها صورت می گیرد. -فعل و انفعاالت کاتیونی در خاك

ر منفی حداکثر است ماکزیمم بوده و فاصله از سطح کلوئید به سرعت کاهش پیدا می کند. کاتیون ها در مجاورت سطوح کلوئیدها که با

هاي فلزي -با توجه به خاصیت اسیدي ضعیف رس و هوموس و در نتیجه جذب کاتیون .آنیون ها از سطوح منفی کلوئیدها دفع می شوند

اي بیشتر تکیه -گردید که در آن به رس ها در برقراري چنین پدیدهبه وسیله این مواد، مطالعه در پدیده قابلیت تبادل یون درخاك آغاز 

یا  H+ها محسوب می گردند و معموالً از آنها به صورت رس با یون-قرار کاتیونمی شود. اسیدهاي ضعیف مزبور محل مناسبی براي است

(جوکار و همکاران، هوموس در آیند K+هوموس و K+و  ca2+رس،  ca2+یاد می شود. بدین ترتیب کاتیون هایی مانند  H+هوموس با یون

1391(  .  

هاي تبادلی خاك است. هر قدر میزان کاتیون حاصل از هوا دیدگی بیشتر باشد طبق قانون اثر -یعی کاتیونها منبع طب-هوادیدگی کانی

تابعی است از ظرفیت و شعاع کاتیون  ها امکان جذب آن کاتیون ها بیشتر است. به طور کلی نوع و مقدار کاتیون هاي تبادلی عمالً-جرم

تر می باشند با نیروي زیادتري نسبت به کاتیون هاي داراي ظرفبیت پایین تر جذب می هایی که داراي ظرفیت باال-هیدراته . کاتیون

یشتر جذب می اش کمتر است به علت نزدیکی بیشتر به سطح میسل با نیروي ب-گردند و در ظرفیت مساوي کاتیونی که شعاع آب هیدراته

 ها نیز به شرح زیر می باشد:                      -ترتیب جایگزنی عناصر تبادلی متداول در غالب خاك. )گردد. (نیروي جذب با مجذور فاصله رابطه عکس دارد

Al3+ > Ca2+ > Mg2+ > K+ = NH4+ > Na+ > Li  + ،1394(سارانی و همکاران(                                                  

هاي تبادلی رابطه تعادلی وجود داشته و با دهد که بین غلظت و نسبت یونها در محلول خاك با نسبت آنها در مکانها نشان میپژوهش

ارائه شده براي برآورد سدیم تبادلی از میزان  تواند در فاز تبادلی نیز تغییر کند. در روابطتغییر نسبت یونها در محلول خاك ترکیب آنها می

سدیم جذب سطحی شده اثر پتاسیم محلول نادیده گرفته شده است. پتاسیم بدلیل برهمکنش اختصاصی با برخی از کلوییدهاي خاك 

هاي  لول و تاثیر نسبتتواند تاثیر زیادي بر ترکیب کاتیون تبادلی بگذارد. اطالعات محدودي در زمینه ترکیب کاتیونی تبادلی و محمی

مختلف بر درصد سدیم تبادلی در خاکهاي سطحی منطقه زرناس اردبیل وجود دارد. لذا، در این مقاله مطالعه ترکیب کاتیون تبادلی و 

 بررسی شده است. اردبیل محلول خاکهاي دشت زرناس 

  مواد و روش - 2

بندي منظم و فاصله نقاط نمونه باشد. الگوي نمونه برداري به صورت شبکه منطقه مورد مطالعه دشت زرناس شهرستان اردبیل می

تعداد یاب جهانی) ثبت گردید. (سیستم موقعیتGPSبرداري با متر انجام گرفت. مختصات هر نقطه نمونه 1000برداري از یکدیگر حدود 

متري خاك برداشته سانتی 30تا  0دگی) از عمق به صورت دست خورده (با استفاده از بیلچه با حداقل دست خور نمونه خاك 80

ر عبومتري میلی 2لک ن از اخشکشدو پس از هوامنتقل ه مایشگاآزبه ك خاهاينمونهك، شیمیاییخاو فیزیکی ي یژگیهاوتعیین ايبرشد.

ظرفیت  )،1934لکی بلک، (والکلیبلک روش و الی به ده آما)، 1986ي (گی و باود، مترروهیدروش به ك خاازه ذرات ندایع زتوداده شد. 

- هاي تبادلی توسط کاتیون شاخص سدیم و استخراج کاتیون شاخص توسط آمونیوم استات و اندازهتبادل کاتیونی به روش اشباع سایت

ل (پیچ و یک یک نرمارسیدکلریداسیله ه وبزي خنثیساروشبه دل کلسیم معاتکربنادر عصاره گل اشباع،  ECو  pHگیري سدیم تبادلی، 

نرمال و نسبت جذبی سدیم  1)، کاتیونهاي تبادلی سدیم، کلسیم، منیزیم و پتاسیم به روش استخراج با استات آمونیوم 1987ران، اهمک

)SARفتومتر) و مجموع غلظت کلسیم و منیزیم محلول خاك (روش کمپلکسومتري) ) با استفاده از مقادیر سدیم محلول خاك (روش فلیم

  ي گردید.گیراندازه
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  ريیگنتیجه - 3

) ارائه 1گیري شده در جدول (اندازهشیمیایی و توزیع اندازه ذرات خصوصیات و سایر پارامترهاي آماري کمینه و بیشینه 

هاي مورد بررسی داراي تنوع توان چنین استنباط کرد که خاكها میشده است. با توجه به بزرگی ضریب تغییرات اکثر ویژگی

ي خاك براي اسیدیته 26/9هاي خاك در محدوده بین مقادیر ضریب تغییرات براي ویژگی ،وهشباشند. در این پژزیادي می

). ضریب تغییرات زیاد هدایت الکتریکی در منطقه 1براي هدایت الکتریکی (بیشترین) قرار داشت (جدول  6/124(کمترین) و 

اشد، که باعث بجا ماندن نمک هاي محلول در سطح می تواند به دلیل باال بودن سطح آب هاي زیرزمینی و شدت تبخیر باال ب

  خاك منطقه مورد مطالعه گردیده است. 

قرار داشت که حاکی از  0.534/59-(meql)با میانگین40/4-50/217 نسبت سدیم جذبی در عصاره گل اشباع در دامنه

  باالبودن سدیم در محلول خاك و به تبع آن سدیمی شدن خاك است.

  هاي مورد بررسیهاي خاكفیزیکی و شیمیایی نمونهخصوصیات ): 1( لجدو

 ضریب تغییرات انحراف معیار  میانگین  بیشینه  کمینه  واحد  پارامتر

ECe dS m-1 59/0  5/42  49/6  09/8  6/124  
EC1:2.5  dS m-1  16/0  5/17  76/2  02/3  4/109  

pHe  -  97/6  39/10  56/7  70/0  26/9  
pH1:2.5 - 95/6  19/10  26/8  90/0  99/10  
SARe (meql)-0.5 40/4  50/217  34/59  45/46  28/78  

SAR1:2.5 (meql)-0.5 5/1  90/84  87/22  63/17  07/77  
ESP % 3/0  5/66  73/28  29/18  69/63  
OC  %  2/0  4/1  81/0  31/0  33/39  
Clay  % 40/21  40/83  76/44  42/13  99/29  
Sand  % 4  55  81/26  54/11  06/43  
Silt  % 80/12  80/46  47/28  60/7  71/26  

CEC  meq/100g soil 83/16  86/37  22/24  02/4  61/16  

  

ارائه شده است. بر  2در سایتهاي تبادلی در جدول و درصد کاتیونهاي تبادلی  CECترکیب کاتیون تبادلی، مجموع کاتیونهاي تبادلی، 

اند. سدیم و تبادلی را به خود اختصاص دادهدرصد سایت  79/28و  24/30، 13/34اساس این جدول، منیزیم، کلسیم و سدیم به ترتیب 

اند که با توجه به نقش منفیآنها در هماوري ذرات خاك، خاکهاي فوق از درصد سایت تبادلی را اشغال کرده 63منیزیم با هم حدود 

درصد  15درصد بود که با توجه به مرز  30در خاکهاي مورد مطالعه حدود  ESPوضعیت ساختمانی مطلوبی نیز برخوردار نبودند. میانگین

  بین خاك نرمال و خاك سدیمی بیانگر سدیمی بودن خاکهاي منطقه است.

  ): ترکیبات کاتیونی سایت هاي تبادلی نمونه هاي اندازه گیري شده2جدول (

 راتییبتغیضر اریانحرافمع  نیانگیم  نهیشیب  نهیکم  واحد  پارامتر

Naex meq/100g 11/0  10/36  28/14  22/9  61/64  
Kex meq/100g 29/0  27/8  37/2  15/1  4/48  
Caex meq/100g 15/8  32/24  37/14  18/51  07/36  
Mgex meq/100g 8/4  6/35  47/16  59/7  122/46  

Mg+Ca+K+Na  meq/100g 07/29  49/76  49/47  42/8  73/17  
SARe (meql)-0.5

 37/4  52/217  34/59  45/46  28/78  
ESP % 27/0  55/66  38/30  28/18  17/60  
CEC meq/100g 65/33  71/75  46/48  05/8  61/16  

Mg/CEC % 4/12  8/64  13/34  09/15  22/44  
Ca/CEC % 9/10  2/52  24/30  28/11  30/37  
K/CEC % 7/0  2/18  10/5  85/2  92/55  
Na/CEC % 3/0  1/61  79/28  88/16  65/58  
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نشان داده  1نیز بررسی و در شکل  CECگیري شده و رابطه بین مجموع کاتیونهاي تبادلی اندازهدر این پژوهش 

رابطه خطی با ضریب تبیین خوبی بین مجموع کاتیونها با ظرفیت  شودشده است. همانطوري که در شکل دیده می

  تبادل کاتیونی وجود دارد. 

  
  با ظرفیت تبادل کاتیونیمجموع کاتیونهاي تبادلی کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم : رابطه 1شکل 

  نتیجه کلی : 

اند. همچنین، درصد از کاتیونهاي تبادلی را به خود اختصاص داده 63به طور میانگین و منیزیم که سدیم  دادنتایج نشان 

ا اشغال کرده است که بیانگر سدیمی بودن خاکهاي مورد هاي تبادلی ردرصد از سایت 28سدیم به تنهایی به طور میانگین 

گیري شده با ظرفیت تبادل کاتیونی رابطه خوب و خطی وجود مطالعه است. نتایج نشان داد که بین مجموع کاتیونهاي اندازه

 دارد.
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Evaluating exchangable cations composition of saline and sodic soils of Zarnaz plain , Ardebil 

 
Abstract  
 

Salinity and sodicity areof  important chalenges in aridand semi-arid soils. In these areas, due to lack of rainfall and dry 

climates, salts accumulate in soils, resulting in saline soils. This soil is an inappropriate environment for growth and 

production, which reduces both the quantity and quality of the products. Therefore, the aim of this research was to evaluate 

the exchangable of cations compostion is saline and sodic soils of Zarnaz plain in Ardabil. For this purpose, 80 soil samples 

were and pH, EC, ESP and exchangelble sodium, calcium, magnesium and potassium were measured. The results showed 

that sodium and magnesium have an average of 63% of the concentration of cations on exchangable sites.This is imprortant 

because of negative effect of these ions on soil fluculation.  Also, the average percentages of exchangeble sodiumobtanied  % 

indicating sodicity of soils. 

Key words: exchange cations, saline soils, Sodium soils, Zarnaz plain, Ardebil 

 

 


